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Presentació dels resultats del Projecte Europeu SMART –
SPP a Barcelona
El passat 17 de juny es van presentar els resultats del projecte
europeu "SMART SPP - Innovació a través de la contractació pública",
en el qual l'Ajuntament de Barcelona participa des de 2008. L'acte,
realitzat a la sala d'actes de l'Espai Jove de Gràcia, va comptar amb el suport de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona.

L'objectiu de la jornada, a la qual van assistir més de 40 persones provinents principalment de
diverses administracions locals i Departaments i Agències Públiques de la Generalitat, era fer
difusió dels resultats assolits pel projecte SMART SPP, per tal de donar a conèixer a la resta
d'administracions les noves metodologies i eines desenvolupades per a la introducció de solucions
innovadores energèticament eficients en els processos de contractació pública.

Durant l'acte es va presentar la guia que recull la metodologia proposada pel projecte SMART SPP.
L'Ajuntament de Barcelona va presentar la seva experiència d'implementació de la metodologia del
projecte en el procés de contractació de punts de recàrrega de vehicle elèctric i màquines de
vending. Finalment, Ecoinstitut Barcelona va fer una presentació pràctica de l'eina de càlcul de
costos de cicle de vida i d’emissions de CO2 desenvolupada en el marc del projecte, per tal que els
assistents puguessin conèixer aquesta nova eina, el seu funcionament i les seves potencials
aplicacions.

L'acte, organitzat per l'Ajuntament i Ecoinstitut Barcelona -participants del projecte- va rebre el
suport de la Direcció de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de
Barcelona, les quals van aprofitar el marc de la jornada per donar a conèixer les iniciatives pel
foment de la compra i contractació pública verda i la innovació d'ambdues administracions.

Per més informació, o per descarregar la guia de compra sostenible innovadora i l'eina de càlcul de
costos de cicle de vida i emissions de CO2 podeu consultar la web del projecte: www.smart-spp.eu

 

 

 

L'Ajuntament participa en el "Taller de Compra
Verda" organitzat pel Club EMAS
El passat 27 d'abril va tenir lloc la jornada de benchmarking
sobre Compra Verda - Criteris, productes, serveis i proveïdors
organitzada pel Club EMAS i el Departament de Territori i
Sostenibilitat amb la col·laboració de l'Entitat del Medi
Ambient, el COAMB i ZICLA.



Després d'una primera sessió més teòrica, es va oferir a les
organitzacions un taller orientat a resoldre de forma pràctica
els possibles obstacles i dificultats en la implantació de la compra sostenible.

Els principals continguts de la jornada van desenvolupar-se mitjançant 6 grups de treball, orientats
en les següents àrees temàtiques concretes: material d'oficina, productes i serveis de neteja,
aparells d'oficina, obres i materials de construcció, vehicles i esdeveniments. El grup de treball
d'obres va ser moderat per la Mar Campanero, responsable del Programa Ajuntament+Sostenible.

Als grups de treball es va debatre sobre els criteris de compra dels grups de productes i serveis
mencionats i els avantatges des del punt de vista ambiental i econòmic de les diferents opcions.

Tanmateix, els assistents van poder conèixer in situ l'oferta de diversos productes amb certificació
ecològica gràcies a una mostra que es va organitzar de forma paral·lela a l'esdeveniment.

Bicia't a la feina! Un projecte per millorar la teva
salut i la de la teva ciutat.
Els treballadors municipals, en el marc del pla de foment de la
bicicleta impulsat pel Programa Ajuntament+Sostenible, han
pogut participar en els darrers mesos en diferents activitats.

Durant el mes de maig
es va celebrar la sortida
gratuïta Biciarbres!, una
sortida amb un
recorregut lúdic i amb
un guia especialitzat que
va explicar als
participants curiositats
sobre les diferents
espècies d’arbres i
vegetació, tot seguint un
itinerari de la nova guia  (elaborada pel BACC) que proposa itineraris amb bici pels espais verds de
Barcelona. També es van donar consells per millorar la circulació en bici per la ciutat.

 Al juny es va organitzar una nova sessió de formació per a treballadors sobre coneixements
generals de la bicicleta, per tal de poder respondre a preguntes com:   Ja saps quin tipus de bici
t’escau més? De passeig, plegable, híbrida?  Sabries escollir la talla idònia?  I el seient més
adequat?  I què en dius de la postura correcta per pedalejar? Notes molèsties quan vas en bici i no
saps perquè? Ja saps si tens el manillar a una alçada adequada? Coneixes tots els accessoris per a
una circulació segura? I saps senyalitzar correctament?

També en el marc d’aquest projecte, durant l’any 2011 segueixen en marxa diverses iniciatives
per promoure l’ús de la bicicleta entre els treballadors municipals. Entre elles, la disponibilitat de
dues bicicletes plegables a l’Àrea de Medi Ambient (Torrent de l’Olla i Tarragona) i a l’Àrea de
Promoció Econòmica. Com a novetat, s’ha introduït aquesta iniciativa a les dependències del
Departament de Logística i Infraestructures i es farà properament a l’Àrea d’Acció Social i
Ciutadania.

De nou, els treballadors municipals compten amb places gratuïtes reservades als cursos de la
BICIESCOLA que organitza el Bicicleta Club de Catalunya (BACC) durant els mesos de juliol i
setembre. Podeu consultar l’oferta de cursos i les places disponibles a la web www.biciescola.cat i
per inscriure-us només heu d’enviar un correu electrònic a biciescola@bacc.info indicant el curs
que voleu fer (sempre fora de l'horari laboral), el vostre nom i cognoms i el vostre departament.
Les places reservades són limitades i se seguirà l'ordre d'inscripció com a criteri.

Finalment, volem recordar-vos que també amb l’objectiu de fomentar i facilitar l’ús
de la bicicleta entre els treballadors, durant el mes de febrer es van instal·lar els
suports per a 9 places de bicicletes a l’aparcament de l’Àrea de Medi Ambient
(carrer Torrent de l’Olla).

Intercanvi de bones pràctiques en compra pública
ètica
Bjorn Claeson, director de la campanya Sweatfree
Communities dels Estats Units, una campanya de compra
pública de l'International Labor Rights Forum (ILRF) que ajuda
als treballadors de fàbriques a nivell mundial en la seva lluita
per millorar les condicions de treball, ha compartit punts de
vista i estratègies amb responsables d'administracions
catalanes.

Van assistir a la reunió una representant del Programa Ajuntament més Sostenible de
 l'Ajuntament de Barcelona i una altra de la Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya. La
trobada va posar de manifest que els reptes i les dificultats que tenen les administracions
europees i nord-americanes que volen millorar la traçabilitat de la roba que compren, són molt
similars.

A la reunió, Claeson va presentar una nova base de dades integral en la quual treballen i a la que
es connectaran fàbriques amb empreses proveïdores i les administracions que compren a aquestes
empreses. Aquest instrument pot ser una eina força útil per a les administracions europees que
vulguin tenir més certesa sobre l'origen dels productes tèxtils que adquireixen.

L'objectiu de la campanya Compra Pública Ètica de SETEM és promoure la incorporació de criteris
ètics en el consum de les administracions publiques. Neix el 2004 en el marc de la Campanya Roba



Recursos

ètics en el consum de les administracions publiques. Neix el 2004 en el marc de la Campanya Roba
Neta i està inspirat en la plataforma europea Clean Clothes Communities.

Més informació a http://www.setem.org/site/cat/catalunya/compra-publica-etica/

Innovació a través de la contractació i la compra
pública
L'Ajuntament de Barcelona, des del Programa Ajuntament +
Sostenible, va participar en el taller d'alt nivell sobre innovació
en la compra pública organitzat per la Comissió Europea i que
va tenir lloc a Brusel·les el passat 31 de març.

La trobada va tenir com a objectiu desenvolupar en major
mesura el contingut de la futura convocatòria de propostes
del CIP (Competitiveness Innovation Programme) que es llançarà a finals de juny de 2011, i
presentar els suggeriments i la metodologia de recopilació i contribucions per a un posterior
sistema europeu de suport financer (2013).

Aquest taller d'alt nivell va reunir més de 70 participants d’arreu d’Europa en representació de
compradors públics, agències d'innovació, investigadors i responsables polítics. En ell es va posar
de relleu el paper fonamental de la contractació pública en la innovació -incloent la contractació
precomercial (PCP) i el primer en contractació comercial (FCP) - en el foment d'una major demanda
de béns i serveis innovadors. Així mateix, es va subratllar la necessitat de fomentar un canvi en la
manera com s’aborda la contractació pública.

Com es mostra en l'últim Quadre d'indicadors d'innovació de la Unió, Europa s'enfronta a una
emergència en innovació: la UE no està escurçant la diferència amb els líders en innovació, mentre
que les economies emergents ho estan assolint. Per tant, és molt important per superar la visió
tradicional de la contractació pública ajudar als compradors per desenvolupar les seves
competències, interactuar amb els proveïdors, el desenvolupament d'estratègies i la necessitat
d’avaluacions i gestió dels riscos amb la finalitat de vincular amb fermesa la contractació i la
innovació.

Per tant, la Comissió Europea ha estat cridada a seguir promovent aquest canvi de cultura de la
contractació pública i fomentar l'ús estratègic de la contractació pública, proporcionar suport
financer, assessorament jurídic i els instruments flexibles per tal de capacitar els compradors
públics en la compra de la innovació i al mateix temps donar suport a les PIME innovadores a
participar en concursos de contractació.

Es pot obtenir més informació sobre la jornada a:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/pp-conf2_en.htm

Es presenta una nova màquina que aspira la pols
de les obres
El nou aparell va ser una de les iniciatives presentades al
Premi A+S de la Convenció A+S.

El passat mes d'abril és va presentar públicament una nova
màquina d'aspiració localitzada de la pols generada per
operacions de tall amb serra radial per les obres de
construcció. El desenvolupament de la màquina, va ser una
de les iniciatives presentades als Premis A+S en l'acte de
cloenda de la passada Convenció A+S. L'elevada component
d'innovació tecnològica de la iniciativa va generar gran
interés.

S'ha fet difusió de la nova eina entre les empreses de serveis i
als operadors municipals implicats en les obres que es fan a
Barcelona, ja que és una de les mesures recomanades per al compliment del Decret
d'Ambientalització de les Obres de al ciutat.

Aquest és un exemple més de l'aposta de l'Ajuntament de Barcelona per la innovació, i del
compromís municipal per la millora de la qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona i de reduir les
molèsties en les obres a l'espai públic.

Podeu veure el resultat final al següent video: http://tinyurl.com/maquina-aspiracio-pols-obres

Subvencions per vehicles elèctrics
Ja està en marxa la nova plataforma on line que ha d'ajudar en
la gestió de les subvencions per l'adquisició de vehicles
elèctrics.

El passat 11 de maig va entrar en vigor el pla de subvencions
per vehicles elèctrics que ofereix el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, dotat de 72 milions
d'euros, i que forma part del Pla Integral d'impuls al vehicle elèctric (2010-2014).

Totes les sol·licituds hauran de registrar-se al nou sistema telemàtic (la plataforma SITVE;
www.sitve.es) abans de l'1 de desembre de 2011 o fins que s'esgotin els recursos.

Les ajudes són del 25% del preu d'adquisició, amb uns límits màxims que varien en funció del
tipus de vehicle i de la seva autonomia elèctrica.

La nova plana web servirà tant per gestionar les sol·licituds per part dels Agents de Compra com
per consultar l'estat dels expedients per part dels beneficiaris. A més, allà es pot descarregar tota
la documentació relacionada amb aquesta línia d'ajudes, així com una guia informativa o la



Us recomanem

Indicadors

resposta a les preguntes més freqüents.

On puc portar els CDs i DVDs que ja no utilitzo? Al Punt
Verd!
Si ja no voleu seguir guardant els CDs i DVDs amb dades que ja estan
en desús, els podeu portar al punt verd més proper per al seu
posterior reciclatge.

Els CDs estan fets d'un plàstic anomenat policarbonat, que es
recupera per fer altres productes de plàstic, després de netejar-ne la
tinta de les caràtules. Si voleu més informació sobre el procés de
reciclatge d'aquests productes podeu consultar l'adreça:
http://www.terra.org/articulos/art01138.html

Actualment Barcelona disposa de 6 punts verds de zona, 22 punts verds de barri i 96 parades del
punt verd mòbil. A més, també hi ha 2 punts verds mòbils que poden ser sol·licitats per les escoles
i els instituts, així com per entitats cíviques o associacions. En general, els punts verds de la ciutat
serveixen per desfer-se dels residus que no es poden llençar als contenidors del carrer.

Podeu trobar els punts verds més propers a casa vostra o a les vostres oficines descarregant-vos el
mapa de punts verds aquí:
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Neteja_i_Gestio_de_Residus/Noticies/Documents/Fulleto%20Mapa%20Punts%20verds.pdf

Recordeu també que el millor residu és aquell que no es genera i per tant, és millor utilitzar sempre
que sigui possible altres suports més sostenibles, com per exemple els llapis de memòria. Amb
aquests és possible emmagatzemar les informacions actualitzades moltes vegades sense produir
residus. En el cas dels DVD regravables el problema és similar. A part de la problemàtica ambiental
seria aconsellable valorar si no pot emmagatzemar-se temporalment en un disc dur, quan es tracti
d´informació temporal.

Per ampliar informació sobre reducció i reciclatge de residus d'oficina, fes un cop d'ull a la Fitxa
Informativa Redueix els Residus de la Campanya "A l'Ajuntament com a casa" del Programa
Ajuntament+Sostenible:
http://www.bcn.cat/agenda21/ajuntamentsostenible/documents/Campanya/FITXA_INFORMATIVA_residus.pdf

Llibre "Revalorar el món. Els valors de la sostenibilitat"
Un llibre per conèixer com el pensament i els canvis culturals ens
poden ajudar a sortir del moment de crisi actual i superar el repte de
la sostenibilitat.

El filòsof i escriptor Jordi Pigem és l'autor d'aquest interessant llibre
on es recullen reflexions pròpies i d'altres autors reconeguts, així
com els resultats d'estudis internacionals, fruit dels seus estudis al
voltant de qüestions com la sostenibilitat, el decreixement, el
postmaterialisme o la responsabilitat social. El llibre posa en valor
aspectes de la vida cuotidiana com les relacions personals, l'alegria
de viure, el temps lliure, la cooperació i la creativitat, per sobre de
l'individualisme i dels béns materials.

Us recomanem aquesta reflexió sobre els valors intangibles que ens poden ajudar a avançar alhora
cap a la satisfacció personal i la sostenibilitat del planeta.

El llibre es publica dins la col·lecció Papers de sostenibilitat del CADS. Podeu descarregar-lo en
format digital a la següent adreça:
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/paperssostenibilitat/2010/pds_15_web.pdf

També podeu trobar una entrevista amb l'autor sobre el seu llibre: http://tinyurl.com/pigem-
revalorar-mon

Estat de l'ambientalització dels contractes
ambientalment prioritaris
L'informe sobre l'estat de l'ambientalització dels contractes
ambientalment prioritaris, finalitzat durant aquest any 2011,
analitza el grau d'inclusió de criteris de sostenibilitat en els
contractes de l'Ajuntament definits com a "ambientalment
prioritaris" per la Comissió Europea, així com dels contractes de
major volum econòmic.

L'Ajuntament de Barcelona treballa des de 2001 per la inclusió
de criteris ambientals, socials i ètics en la compra i contractació
de productes i serveis.  Els resultats obtinguts després d'aquests anys de treball continu,
s'han recollit en l'informe d' "Anàlisi de l'ambientalització dels contractes ambientalment
prioritaris i de l'aplicació dels criteris proposats per la CE (GPP Toolkit)" finalitzat aquest 2011.

En concret, s'han analitzat els contractes vigents al 2010 dels grups de productes i serveis
següents: paper, productes i serveis de neteja, equips informàtics, transport, mobiliari,
electricitat, alimentació, tèxtils i jardineria. Per conèixer el seu grau d'ambientalització, s'han
comparat amb els criteris proposats per la CE (coneguts com a GPP Toolkit). Els resultats han
estat els següents:



Si vols deixar de rebre aquest butlletí, respon a aquest correu electrònic, indicant a l'assumpte la paraula "baixa".

Tots els grups de productes analitzats incorporen criteris de caràcter
ambiental en els seus principals plecs de contractació.

Tots els grups de productes ambientalitzats incorporen tots o la majoria dels criteris
bàsics del GPP Toolkit, amb un grau major o menor d’exigència i/o total o parcialment.

Tots els plecs ambientalitzats amplien els requeriments més enllà dels mínims
fixats pel GPP Toolkit, incorporant criteris referents a altres aspectes / àmbits no
considerats en el nivell bàsic del GPP Toolkit.

En termes econòmics, es va licitar una quantia de 43 M€ a través de contractes amb criteris
ambientals, equivalent al 96 % de l’import total analitzat i 71% del total de plecs analitzats.
Amb aquests resultats, l'Ajuntament de Barcelona superaria l'objectiu marcat per la Comissió
Europea del 50% de contractació dels grups de productes prioritaris
ambientalitzada. Cal remarcar, no obstant, que el present informe no inclou l'anàlisi del
grup de "construcció".

En quant als contractes de major volum econòmic, van analitzar-se 7 plecs licitats al 2009,
amb un import superior a 5 M€ cadascun. Es va detectar que 4 d'ells, equivalents a un total
de 92 M€, sí incorporaven criteris ambientals.


